
 
 

Brasil, 18 de novembro de 2022. 

Ofício 063/2022       

Assunto: Solicita reunião junto à Comissão de Transição do novo Governo Federal 

para dialogar sobre o tema da Governança e Gestão da Água no Brasil.  

Ao Exmo. Sr.  

Vice-Presidente eleito e Coordenador da Comissão de Transição 

Dr. Geraldo Alckmin 

 

Prezado Senhor 

 O Observatório da Governança das Águas vem por meio deste solicitar a 

realização de uma reunião com a Comissão de Transição para dialogar sobre o tema da 

governança e gestão das águas no Brasil. 

 A Constituição da República Federativa de 1988 preconiza a instituição do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos para garantir o uso múltiplo 

da água no Brasil e a partir dela foi aprovada a Lei 9433/97, conhecida como Lei das 

Águas, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos, a qual a gestão da água 

deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades e a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento possibilitando a 

construção atualmente de 243 Comitês de Bacias Hidrográficas de rios de domínio da 

união e dos estados.  

Com o objetivo de fortalecer a governança da água, de forma transparente e 

participativa, nos colocamos à disposição para colaborar com o novo governo federal para 

em diálogo fortalecermos e ampliarmos os resultados do modelo de governança e gestão 

das águas do Brasil. 

 Sem mais para o momento 

     Atenciosamente 

 

      

Angelo José Rodrigues Lima 

Secretário Executivo do OGA Brasil 

 

 



 
 

O OGA BRASIL 

O OGA Brasil é uma rede multissetorial que reúne 61 instituições do poder público, setor 

privado e organizações da sociedade civil e 22 pesquisadores que tem a missão de gerar, 

sistematizar, analisar e difundir as práticas de governança das águas pelos atores e instâncias do 

SINGREH, por meio do acompanhamento de suas ações. 

O Comitê Gestor do OGA BRASIL é atualmente formado por 9 (nove) instituições 

sendo elas: Fundação SOS Mata Atlântica; Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS/SP); 

Instituto Portas Abertas (ES); Instituto Rios Brasil (AM); Instituto Trata Brasil; O Nosso Vale! A 

Nossa Vida (RJ) e The Nature Conservancy (TNC). 

www.observatoriodasaguas.org 

Contatos OGA: 

 nucleoexecutivo@observatoriodasaguas.org / oga.nucleoexecutivo@gmail.com 

(12) 992242142 – Angelo Lima 

(11) 99184-5596 - Malu Ribeiro 

(61) 98313-4549 – Flávio Montiel da Rocha  
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